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Pláště řady Agriterra představují novou 
generaci rychlých a výkonných zemědělských 

pneumatik. Nacházejí uplatnění na zemědělských 
přívěsech, kde je vyžadována vysoká nosnost – 
například na plošinových vozech, zemědělských 
nosičích, přívěsech, návěsech nebo cisternách. 
Jsou vhodné také pro rozmetadla hnojiv a další 
mechanizaci. Jejich velká kontaktní plocha účinně 
rozkládá hmotnost vozidla a chrání tak půdu. 
„Nižší tlak na půdu a její menší zhutňování jsou 
nezbytným předpokladem pro zachování dobrého 
stavu půdy, který podporuje růst plodin a jejich 
výnosy. Zhutňování půdy do hlubších vrstev 
poškozuje kořenový systém rostlin, což negativně 
ovlivňuje jejich růst,“ uvádí Pavel Kott. Inovativní 

s větším zaoblením ramenní oblasti a uspořádáním 
dezénových bloků k zajištění lepších samočistících 
vlastností. Agriterra 03 kvůli nižšímu zaplnění běžné 
plochy a otevřené ramenní části disponuje vynika-
jícími samočisticími schopnostmi, což je benefitem 
při polních pracích i za zhoršených klimatických 
podmínek.  

Pro každý povrch 
Řada zemědělských radiálních pneumatik AR nabízí  
farmářům výjimečnou variabilitu, protože její prove-
dení mohou být použita na různých površích a po-
krývají široký rozsah nosností. Jedná se o pneumatiky  

vzorek běhounu snižuje hlukové emise těchto 
pneumatik i při provozu na silnici. Konstrukce 
s ocelovým hexa patním lanem zajišťuje jejich 
stabilní usazení v patce ráfku i při nízkých husticích 
tlacích. Proto tyto pneumatiky dovolují použití 
automatických dohušťovacích systémů. Běhoun 
s ocelovou výztuhou snižuje opotřebení pneumatik 
a nebezpečí jejich poškození. Kvůli svému nízkému 
valivému odporu a vysoké nosnosti vykazují 
vynikající ekonomiku provozu. 

Dezénová provedení Agriterra 02 a 04 jsou díky 
vyššímu zaplnění své běžné plochy a zaoblené 
ramenní části ohleduplná k travnímu porostu. Sou-
časně mají nízké emise hluku, nízký valivý odpor 
a spotřebu paliva. Dezén Agriterra 04 je navržen 

Mitas Agriterra 02 (650/65R26.5) 
obuté na zemědělském 

sklápěcím valníku Joskin.

Zemědělské radiální implementy Mitas jsou speciální pneumatiky vyvinuté pro dopravu v zemědělství. Jejich nabídka pokrývá širokou škálu požadovaných 
nosností i dalších provozních podmínek a vyhovuje tak běžně používané zemědělské mechanizaci i speciálním aplikacím. „Klíčovými vlastnostmi, které 
sledujeme při vývoji těchto pneumatik, je spotřeba paliva v terénu i na silnici, velikost jejich otisku, který určuje tlak na půdu, samočisticí schopnosti a také 
hlučnost při přesunech po silnici,“ vysvětluje produktový manažer zemědělských plášťů Mitas Pavel Kott. Hlavními produktovými řadami této nabídky jsou pláště 
Agriterra 02–04 pro moderní velkoobjemové valníky s vysokou nosností a dále radiální implementy AR-01 až 06 určené především pro menší mechanizaci. 

Pneumatiky Mitas 
pro dopravu v zemědělství 
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s prověřenými dezény, jelikož šlo o jedny z vůbec 
prvních radiálních pneumatik Mitas. Provedení AR-
01 představuje univerzální volbu pro silnici i terén 
a značka Mitas jej prodává ve třech provedeních 
pro kola o průměru 22.5 palců. Dva rozměry umož-
ňují rychlost až 80 km/h, jedná se o pneumatiky 
v celoocelovém provedení, které se vyznačují 
sníženou spotřebou paliva a vysokou životností. 
Nejvyšší rychlost zbývajících provedení je 50 km/h. 

Provedení s dezénem AR-02 se vyrábí v rozmě-
ru 560/60R22.5 IMP 161 D a nabízí vysoký záběr 
díky robustním dezénovým žebrům, optimální 
rozložení tlaku ve stopě a současně vyvážené 
jízdní vlastnosti na silnici i mimo ni. Pneumatika 
je schválena pro rychlost do 65 km/h a jedná se 
o nejrozšířenější rozměr v EU.

 Radiální pneumatika AR-03 pro univerzální službu 
je vhodná především pro použití na samosběračích 
pícnin a zemědělských přívěsech pro rychlosti 
do 65 km/h. Díky nízkému huštění a velké ploše 
širokého běhounu je šetrná k půdě i travnatému pod-

Pokračování ze strany 1

loží. Rovnoměrně rozložený vzorek dezénu zároveň 
předurčuje tento plášť pro užitková vozidla (například 
pro čištění chodníků) a také pro dlouhé jízdy. Vyrábí 
se v rozměru 500/50R17 IMP AR-03 149 D. 

Radiální záběrová pneumatika AR-04 byla 
vyvinuta především pro použití na loukách 
a pastvinách, kde chrání travní porost, a je mimo-
řádně vhodná pro práci na svazích. Současně 
zaručuje tichý provoz na silnicích při rychlostech 
do 65 km/h a díky svému optimalizovanému 
dezénu také nízkou míru opotřebení. V nabídce 
je rozměr 440/50R17 IMP AR-04 135 D.

Dalším dezénovým provedením značky Mitas 
v řadě radiálních implementů je plášť 355/60R18 
AR-05 určený pro zemědělské a užitkové přívěsy 
s rychlostmi až do 100 km/h. Má celoocelovou 
konstrukci, která chrání pneumatiku před poškoze-
ním, a současně nízké hodnoty valivého odporu. Ty 
zajišťuje podélně orientovaný vzorek dezénu spolu 
se zaoblenými ramenními partiemi. 

Nejnovějším přírůstkem sortimentu radiálních 

implementů Mitas je AR-06. Jde o speciální trakční 
pneumatiku pro použití na poli. Záběrové vlastnosti 
jí dodává optimalizovaná konstrukce dezéno-
vých fi gur. Široký běhoun současně rozkládá tlak 
na půdu. Je určena pro menší zemědělskou me-
chanizaci, například pro baličky slámy nebo menší 
žací stroje. Hodí se především pro mimosilniční 
provoz, kde jí směrový dezén zajišťuje dobrou sta-
bilitu i v měkčím terénu. Nosnost nové pneumatiky 
dosahuje 3 750 kg při nominální rychlosti 40 km/h, 
husticím tlaku 5 bar a při použití na vlečném kole. 
Vyrábí se v rozměru 500/40R17 IMP. 

Radiální implementy Mitas používá na první 
výbavu řada evropských renomovaných výrobců 
zemědělských přívěsů. „Širokou nabídkou radi-
álních zemědělských implementů značka Mitas 
pokrývá většinu potřeb farmářů pro jejich vlečné 
stroje a přívěsy. Také v tomto segmentu tržní po-
ptávku neustále sledujeme a naši nabídku podle ní 
upravujeme,“ dodává Pavel Kott.                            (JB)

Agriterra v kostce
�  Mitas dnes ve svém sortimentu nabízí celkem 18 provedení 
 radiálních fl otačních plášťů s dezény Agriterra 02, 03 a 04 pro ráfky 
 o průměru 22.5–32 palců.
�  Nejvíce verzí (14) se vyrábí v provedení Agriterra 02 vhodném 
 pro travnaté plochy.
�  Největší rozměr: 800/65R32 IMP 185 D s dezénem Agriterra 04
�  Nejmenší rozměr: 500/60R22.5 IMP 161 D s dezénem Agriterra 02
�  Nejvyšší dovolená rychlost: 65 km/h

Mitas 440/50R17 IMP AR-04 na traktoru Volcan. Tyto 
radiální záběrové pneumatiky jsou mimořádně vhodné 
pro použití na loukách nebo na svazích a umožňují 
nejvyšší rychlost 65 km/h.

Nová radiální pneumatika pro bagry

Tento přírůstek do rodiny rypadlových pneu-
matik je určen nejen k provozu na zpevněných 

silnicích, ale také pro náročné kamenné nebo 
štěrkové povrchy, které kladou na pneumatiky 
vysoké nároky. Díky své celoocelová konstrukci 
nabízí nová EX-01 lepší stabilitu a vyšší odolnost 
proti poškození. 

„Pneumatiky ve dvoumontáži jsou často poško-
zené kamením, které mezi ně vniká. Výrobci sta-
vební techniky doposud k ochraně plášťů používa-
li pryžová mezikruží. U pneumatiky EX-01 je však 
tento problém eliminován díky zesílené bočnici, 
která zabezpečuje těsný kontakt mezi pneuma-
tikami, a tím brání jejich poškození,“ vysvětluje 
Jaroslav Musil, produktový manažer pneumatik 
Mitas pro manipulační a stavební techniku.

Radiální konstrukce použitá poprvé u rypadlo-
vých pneumatik Mitas prodlužuje jejich životnost, 
zajišťuje nízkou spotřebu paliva a současně po-
skytuje obsluze pohodlnou jízdu. Tvar ramenní 
partie nového dezénu EX-01 zajišťuje účinný 

Značka Mitas představila zcela novou pneumatiku určenou pro kolová rypadla. Jde o první radiální pneumatiku 
s nesměrovým dezénem EX-01 a zesílenou konstrukcí bočnice navrženou speciálně pro tyto stroje. 

Nesměrový dezén EX-01 se zesílenou konstrukcí 
bočnice byl navržen speciálně pro kolová rypadla.

záběr na měkkém povrchu, zatímco větší zaplnění 
vzorku v jeho střední části pak zlepšuje stabilitu 
a hladký chod pláště na pevném podkladu.

Novinka je zatím nabízena v jediném rozmě-
ru 315/80R22.5 EX-01. Jeho vnější průměr je 
1 103 mm a dovoluje statické zatížení až 8 810 kg 
při huštění 8,5 bar. Při maximální rychlosti 50 km/h 
dosahuje jeho nosnost 3 380 kg.  

„Mitas je významnou značkou pneumatik pro 
bagry a tímto novým dezénem to jen potvrzuje. 
Věříme, že se radiální konstrukce EX-01 v tomto 
segmentu plně osvědčí a přesvědčí uživatele o vý-
hodách radiálních pneumatik i v těchto náročných 
podmínkách,“ doplňuje Jaroslav Musil. 

Mitas dnes kromě EX-01 nabízí 15 dalších rozmě-
rů diagonálních pneumatik pro rypadla v pěti dezé-
nových provedeních, konkrétně EM-22, EM-23, NB 
38, NB 38 Extra ML a TI-12.                                    (JB)



Mitas IN | Ročník 19 | č. 3 | 2021 | Strana 3

aplikace / výzva

App Store Google Play

Opět vystavujeme
Zemědělské pneumatiky Mitas se v září 
představily na dvou klíčových zeměděl-
ských výstavách – Farm Progress Show, 
která se konala od 31. srpna do 2. září 
ve městě Decatur ve státě Illinois (USA), 
a na veletrhu INNOV-AGRI ve francouz-
ském Outarville (7.-9. září). Mitas tým 
tak opět vystavoval naše spolehlivé 
pneumatiky a mohl se znovu po čase 
setkat s mnoha zájemci o zemědělství. 

Naskenujte QR kód 
nebo navštivte web 

https://drawyourtyre.digitalcontest.it/
mitas/ a připojte se k výzvě 

„Draw Your Tyre"!

Aplikace pro správné huštění pneumatik Mitas 

Jak aplikaci správně používat? Po jejím stažení 
přejděte do „Nastavení“ a zvolte požadovaný 

jazyk ze šesti dostupných možností – angličtiny 
(včetně US verze), němčiny, francouzštiny, 
italštiny, španělštiny nebo češtiny. Poté 

Díky aplikaci Huštění pneumatik Mitas pro zemědělské pneumatiky máte jejich správný tlak na dosah 
ruky. „Tato jednoduchá aplikace pro zařízení Android nebo iOS poskytuje uživatelům rychlý přístup 
k potřebným informacím o pneumatikách Mitas – od správného tlaku v pneumatikách zemědělských 
strojů až po seznam prodejců Mitas ve svém okolí. Správný tlak v pneumatikách může výrazně snížit 
náklady v zemědělství, což dělá z aplikace nepostradatelný nástroj pro všechny farmáře,“ říká manažerka 
digitálního marketingu Mitas Regina Fíčková.

přejděte na „Hledat“ a vyhledejte požadovanou 
pneumatiku, a to buď pomocí fulltextového 
vyhledávání, nebo výběrem ze seznamu 
dostupných rozměrů pneumatik a typů dezénů.

V dalším kroku zadejte rychlost spolu 
s hmotností nákladu a aplikace vám okamžitě 
zobrazí optimální tlak v pneumatikách pro váš 
zemědělský stroj na obrazovce smartphonu. 
Pokud změníte údaje o rychlosti a zatížení, 
aplikace tlak v pneumatikách okamžitě 
přepočítá pro získání maximálního výkonu. 
Jakmile máte hotovo, uložte si výsledky hledání 
do „Oblíbených“, abyste k nim měli v budoucnu 
rychlý a snadný přístup. 

Nakreslete pneumatiku Mitas! 
Zemědělské pneumatiky Mitas mají plno jedinečných vlastností, které se u jiných plášťů 
nevyskytují. Mitas proto vyzval všechny, kdo tyto zemědělské pneumatiky používají ke každodenní 
práci, aby svou ilustrací vyjádřili jednu z klíčových vlastností pneumatik Mitas, které jim pomáhají 
v pracovním životě.

Pro soutěž byla v polovině července 
spuštěna speciální webová stránka „Draw 

Your Tyre“ s instrukcemi, jak se k výzvě připojit. 
Příznivci pneumatik Mitas si na ní mohou 
jednoduše vybrat pneumatiku, která je zajímá, 
a poté navrhnout ilustraci zdůrazňující její 
nejdůležitější vlastnosti. Přihlášené obrázky – 
kresby, grafické ilustrace, obrazy nebo koláže 
– jsou následně vystaveny na webu výzvy 
a také na facebookovém profilu zemědělských 
pneumatik Mitas, kde pro ně může kdokoli 
hlasovat. „Příznivci značky Mitas spoléhají 
na naše pneumatiky, které jim pomáhají 
v každodenní práci. Chceme jim touto výzvou 
dát možnost popustit uzdu své fantazii a užít 

si s pneumatikami, které dobře znají, i trochu 
zábavy. Proto je pro nás skutečně důležitá 
myšlenka ukrytá za jednotlivými ilustracemi 
a velice se těšíme, až uvidíme naše výrobky 
očima věrných zákazníků Mitas,” říká Silvia 
Giacoia, Brands & Communications Director 
v Trelleborg Wheel Systems.

Z desítky nejpopulárnějších obrázků vybere 
hodnotící komise tři, jejichž autoři získají 
zajímavé ceny. Hlavní cenou jsou Smartwatch, 
cenou pro druhé místo je set sportovního 
oblečení Mitas a pro třetí batoh Mitas. Výzva je 
pro přihlašování obrázků otevřena do 31. října 
a hlasovat je možno do 15. listopadu. Výzva 
„Draw Your Tyre“ je tu i pro vás!                  (JB)

Stáhněte si aplikaci zde: Klepnutím na „Prodejce“ v aplikaci 
vyhledáte nejbližší provozovnu a můžete 
začít plánovat návštěvu spojenou s nákupem 
nové pneumatiky Mitas. Aplikace dále 
zobrazuje oznámení s důležitými informacemi 
a aktualizacemi. Stáhněte si bezplatnou 
aplikaci Huštění pneumatik Mitas 
z App Store nebo Google Play.                     (JB)
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TOURING FORCE-SC jsou vynikající skútrové 
pneumatiky pro denní pohyb po městě.

Podívejte se na video 
představující skútrové 
pláště Mitas.

Mitas IN vychází čtyřikrát ročně. Toto vydání, ročník 19, č. 3/2021, vydal Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., 
5. října 2021 v Praze.  Tel. +420 224 210 206, e-mail press@mitas-tyres.com 

Stáhněte si 
nejnovější číslo 
Mitas IN zde.

Pneumatiky pro motocykly a letadla spadají do obchodní jednotky Two Wheels & Specialty Tires, součásti Trelleborg Wheel Systems.

Mitas je jednou z předních evropských značek pneumatik pro zemědělskou mechanizaci, stavební a manipulační stroje, motocykly a další specializované segmenty. Více na www.mitas-tyres.com

„Jsme velmi potěšeni, že jsme byli vybráni 
jako dodavatel originálního vybavení pro 

novou modelovou řadu Piaggio Beverly 400. 
Tato spolupráce dále posiluje naše vztahy se 
společností Piaggio a dokládá i naše úsilí na-

Piaggio používá Mitas TOURING FORCE-SC 
Pláště Mitas TOURING FORCE-SC byly vybrány na první výbavu pro novou modelovou řadu skútrů Piaggio 
Beverly 400 představenou v roce 2021. Tyto pneumatiky jsou vynikající volbou pro městskou mobilitu. 

Ve zkratce
Nové jazyky pro mitas-moto.com
Webová stránka Mitas Moto je nyní dostupná 
v pěti nových jazycích – italštině, španělštině, 
portugalštině, francouzštině a češtině. Přidání 
těchto jazykových verzí zvýší dostupnost a za-
jistí lepší uživatelskou zkušenost a jednodušší 
možnosti vyhledávání pro návštěvníky z těchto 
zemí. „Budeme i nadále posilovat naši komuni-
kaci s různými trhy, protože věříme, že jazyková 
podpora je další cestou, jak přiblížit pneuma-
tiky Mitas jejich zákazníkům,“ říká Janja Likar 
Čarman, marketingová manažerka 
pro motocyklové pneumatiky Mitas. 
Web www.mitas-moto.com je aktuálně 
dostupný celkem v sedmi jazykových mutacích.  

bízet produkty pro snadný pohyb po městě,“ 
říká Gustavo Pinto Teixeira, viceprezident divize 
motocyklových a speciálních pneumatik v Trelle-
borg Wheel Systems. 

Skútr Piaggio Beverly 400 nově defi nuje kon-
cept městské mobility, který vznikl před dvaceti 
lety. Tento sportovní a zároveň elegantní skútr 
posouvá zážitek z jízdy na novou úroveň. Nové 
modely skútrů Piaggio Beverly 400 a Beverly 
400 S pro rok 2021 jsou vpředu vybaveny 
pneumatikami Mitas TOURING FORCE-SC 
120/70-16 a vzadu 150/70-14. 

Řada Mitas TOURING FORCE-SC je ideálním 
společníkem pro každodenní pohyb po městě. 
Dezén pneumatik je inspirován sportovní řadou 
Mitas TOURING FORCE a nabízí veškeré výho-
dy této pneumatiky. Snadné ovládání, pohodlí 
a přilnavost za všech povětrnostních podmínek 
umožňují řidiči bez problémů zvládat městský 
provoz.                                                                    JB

Stromy pro budoucnost
Zaměstnanci výrobního závodu Trelleborg 
Wheel Systems v Otrokovicích, kde se vyrábí 
pneumatiky Mitas, vysázeli kolem tohoto pro-
vozu 100 stromů. „Víme, že naše nová továrna 
ovlivňuje místní životní prostředí, a proto 
jsme chtěli přispět ke zlepšení našeho okolí, 
klimatu a snad i k tomu, abychom naši planetu 
zanechali v lepším stavu, než byla. Rádi jsme se 
vysazením tohoto háje poblíž závodu v Otroko-
vicích zapojili do opatření na ochranu klimatu 
a postaráme se, aby o něj bylo i v budoucnu 
řádně postaráno,“ vysvětluje Josef Křemeček, 
výrobní ředitel závodu v Otrokovicích. Toto byla 
nicméně jen první fáze plánovaného programu 
terénních úprav, který bude pokračovat i v ná-
sledujících měsících.


